انجمن حسابداري ایران

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله دانش حسابداري
دورۀ هشتم /شمارۀ 1
بهار  /1931پیاپی 82
صص 83 .تا 93

بررسی نوسانات جریانهای نقدی عملیاتی بر سرمایهگذاری شرکتها
با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی
دکتر سید عباس هاشمی





دکتر هادی امیری



علیرضا افیونی

چکیده
تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی و عدم اطمیناان ا ییانان ایان تغییارات ر
آینده ،باعث ایجار تغییر ر سریایهگذا ی شرکتها ییگررر .لاذا ،هاد

ژاهوه

حاضر ،بر سی اثر نوسانات جریانهای نقدی عملیاتی بر سریایهگذا ی شرکتها ،با
توجه به یحدوریت تأیین یالی است .برای آ یون فرضیههاا ،نموناهای شاای 921
شرکت ا شرکتهای ژذیرفته شده ر بو س او اق بهارا تهران ر سالهای 9831
تا  9812انتخاب شدهاند .وش یو ر استفاره به ینظو آ یون فرضیهها ،گرسایون
حداق یربعات تعمیم یافته است .نتایج حاص ا فرضیههای ژهوه

نشان ییرهاد

که ر شرکتهای را ای یحدوریت یالی ،باا شاد ینفای و ی جات جریاان نقادی
عملیاتی ،نوسان های جریان نقدی عملیاتی بر ساریایهگاذا ی تاأثیر ینفای را ناد.
همچنین شد ینفی ر یقایسه با شد ی جت تأثیر بیشتری بر سریایهگذا ی شرکتها
 دانشیار حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 استادیار اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
نویسنده مسئول مقاله :سید عباس هاشمی )(Email: hashemi@ase.ui.ac.ir

تاریخ دریافت59/4/32 :

تاریخ پذیرش59/5/59 :

 /83بررسی نوسانات جریانهای نقدی عملیاتی بر سرمایهگذاری شرکتها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی

را ر .ر حالیکه ر شرکتهای فاقد یحدوریت یالی ،ابطاهای ییاان نوساانهاای
جریان نقدی عملیاتی با سریایهگذا ی شرکت وجور ندا ر.

واژههای کلیددی نوسانهای جریان نقدی عملیاتی ،حساسیت سریایهگذا ی ،شرکتهای را ای
یحدوریت یالی.

مقدمه

جریانهای نقدی همواره یکی از موضوعات مورد تأکید در مدیریت شرکتها استت.
شتترکتها جهتتت انمتتا ستترمایهگذاری در راستتتای هتتدل اصتتوی هتتر راحتتد تمتتاری کتته
سودآرری است ،نیاز به جریانهای نقدی دارند (ممتهد زاده ر احمدی .)5211 ،مدیران در
شرایط مختوف اقتصادی خرد ر کالن تصمیماتی به منظور انما این سرمایهگذاریها اتخاذ
مینمایند که به میزان اتکای آنها به منابع سرمایهگذاری ،یعنی جریانات نقدی رابسته استت.
بتتدیهی استتت هروتته نوستتانات جریانهتتای نقتتدی کمتتتر باشتتد ،قابویتتت پیشبینتتی آینتتده ر
برنامهریزی جهت پررژههای آتی نیز میسر میگردد .لذا ،عد ثبات میتزان جریانتات نقتدی
عمویاتی باعث جووگیری از اجرای پررژههای بوندمدت میگردد.
شرکتهایی که در دسترسی به منابع تأمین مالی با مشکالتی مواجه هستتند ،نستبت بته
شرکتهایی که دسترسی آسانتری به این منابع دارند ،رفتارهای متفارتی در این شترایط از
خود نشان میدهند (دنتی

ر ستیبیویکو .)3252 ،5متدیران ایتن شترکتها بته منظتور حفت

قدرت رقابتی شرکت ر میزان نقدینگی ،اقدا به ذخیتره نمتودن جریانهتای نقتدی بتهجای
مصرل آنها در پررژههای مختوف مینمایند .لیکن این عمل در شرکتهایی کته دسترستی
به منابع تأمین مالی دارنتد ،بتا توجته بته اینکته در کمتترین زمتان تتوان دسترستی بته میتزان
نقدینگی موردنیاز را دارند ،کمتر صورت میپذیرد (جینت

 .)3229 ،3بتا توجته بته نوستان

جریانهای داخوی ر همچنین عد دسترسی به بازارهای تأمین مالی خارجی ،ایتن شترکتها
اجرای پررژههای خود را به سالهای بعد منتقل کرده ر یا سطح سرمایهگذاری مدنظر ختود
را پایین میآررند (تهرانی ر حصارزاده .)5211 ،با توجه به مطالب بیان شتده ،ایتن پتورهش
درصدد پاسخ به این سؤال است کته نوستانات جریانهتای نقتدی عمویتاتی وته تتأثیری بتر
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سرمایهگذاری شرکتها دارد؟ ر اینکه دسترسی شرکت به منتابع تتأمین متالی ختارجی وته
تأثیری بر این رابطه خواهد گذاشت.
در این مقاله ابتدا به بیان مبانی نظری ر پیشینۀ پورهشهای مشابه انمتا شتده ،پرداختته
شده است .سپ

با تعریف متغیرها ر الگوهای مورد استتفاده ،فرضتیههای پتورهش آزمتون

گردیده است .در ادامه ،نتایج حاصل از آزمون فرضیهها بیان شده ر بته نتیمتهگیری کوتی ر
ارائۀ پیشنهادها پرداخته شده است.
مبانی نظری

شرکتها به منظور سودآرری نیاز به انما سرمایهگذاریهای بوندمدت دارنتد .بختش
عمدهای از سترمایهگذاری شترکتها مربتو بته انمتا مختار سترمایهای استت .مختار
سرمایهای ،نوعی سرمایهگذاری بوندمدت ر راقعی هستند که نیازمنتد تتأمین متالی گستترده
میباشند (دستگیر ر همکاران .)5255 ،منابع متالی بترای سترمایهگذاری ر ادارۀ امتور یت
شرکت یا مؤسسته از در طریت قابتل تتأمین استت :منتابع داختل شترکت ر منتابع ختار از
شرکت .همچنین بنگاهها میتوانند بهمنظور تأمین مالی سرمایهگذاریهای ختود ،ترکیبتی از
این در منبع را مورد استفاده قرار دهند (فدایی نواد ر همکاران.)5253 ،
تأمین مالی از منابع خار از شرکت دارای هزینههای زیادی است که باعث میشتود
هزینۀ تأمین متالی از نتر بتازدۀ استمی اعال شتده فراتتر ررد .لتذا ،شترکتها بته استتفادۀ
ررزافزرن از منابع داخوی بترای تتأمین متالی سترمایهگذاریهای ختود ،متمایتل میگردنتد
(بیتتدل ر هتتیالری .)3229 ،2الز بتته ذکتتر استتت استتتفاده از منتتابع تتتأمین متتالی ختتارجی در
شرکتها متفارت است .شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکالت
بیشتری مواجه باشد ،بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داختل شترکت
تأمین میکند .ونین شرکتی اصتطالحاً «شترکت دوتار محتدردیت متالی» نامیتده میشتود
(درابتتز 4ر همکتاران .)3254 ،بتهمنظور تفکیت

شترکتها بته در گترره شترکتهای بتا

محدردیت مالی ر فاقد محدردیت مالی به معیار مناسبی نیتاز استت کته میتتوان بته انتدازۀ
شرکت ،عمر شرکت ر جریانهای نقدی داخوی اشاره نمود (مشایخی ر منتی.)5253 ،
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همانطور که اشاره شد ،جریان نقدی ،معیاری برای انتدازهگیری عموکترد شترکتها
است ر رجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پ

از انما مخار الز برای نگهداری یا

توسعۀ دارایی ،در اختیتار دارد (تهرانتی ر حصتارزاده .)5211 ،رضتعیت جریانهتای نقتدی
ی

شرکت ،بهرسیوۀ جریان نقتدی ررردی ر خررجتی حاصتل از فعالیتهتای عمویتاتی،

تأمین مالی ر سرمایهگذاری آن شرکت مشخص میشتود (فریگتو ر گرازیتانو .)3222 ،9بتا
توجه به مشکالت مدیران در تأمین مالی خارجی ،لذا ،منبع اصوی متورد استتفاده بته منظتور
انمتتا ستترمایهگذاریها جریانهتتای نقتتدی داخوتتی استتت .حساستتیت ستترمایهگذاری بتته
جریانهای نقدی به تغییرات مخار سرمایهای شترکتها در قبتال تغییترات در جریانهتای
نقدی اشاره دارد .با جدا شتدن مالکیتت از متدیریت ر بته رجتود آمتدن مستئوۀ نماینتدگی،
سرمایهگذاری رجوه نقد آزاد باعث ایمتاد رابطتۀ مببتت بتین سترمایهگذاری ر جریانهتای
نقدی گردید (دیگری

ر جان

 .)3229 ،9بر مبنای پیشفرضهای اصتوی فرضتیۀ جریتان

نقدی ،شرکتهایی که جریان نقدی بتاالیی دارنتد ،در امتر سترمایهگذاری فعتالتر هستتند
(کاتو.)3223 ،7
پورهشهایی که تاکنون انما شده ،بیشتر بر مطالعۀ محتوای اطالعاتی نسبی ر فزاینتدۀ
جریانهای نقدی متمرکز بودهاند ر کمتتر بته محتتوای اطالعتاتی نوستانهای جریانهتای
نقدی توجه داشتهاند .نوسانهای جریان نقد ،منعک کنندۀ ریس
سرمایهگذاری ر فعالیتهتای متالی شترکت استت (جینت

بالقوه در عمویات آتی،

 .)3229 ،در برختی پورهشهتا

پیشبینی میشود که سرمایهگذاری در شرکتهای دارای محدردیت مالی بهصورت مببتت
از نوسانهای جریان نقدی عمویاتی تأثیر میپذیرد .البته این فرآیند تا زمتانی انمتا میشتود
که شرکت به سطح مطووب رجه نقد رسیده ر سپ

با افزایش منابع نقدی عمویتاتی ،رابطتۀ

مببت بین نوسانهای جریان نقدی عمویاتی ر سرمایهگذاری کتاهش پیتدا میکنتد (بویتل ر
گوتری .)3222 ،1آلمیدا 5ر همکاران ( )3224نشتان دادنتد سترمایهگذاری در شترکتهای
دارای محدردیت مالی بهصورت منفی از نوسانهای جریان نقدی عمویاتی تتأثیر میپتذیرد.
در شرکتهای دارای محدردیت مالی برخالل شرکتهای فاقد محتدردیت متالی ،رابطتۀ
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مببت بین جریان نقدی عمویاتی با رجه نقد رجود دارد .لذا ،با ذخیرۀ رجه نقد از جریانهای
نقدی عمویاتی ،سرمایهگذاری جتاری را کتاهش میدهنتد .منتابع نقتدی عمویتاتی بیشتتر بته
شتترکت اجتتازه میدهتتد کتته در هنگتتا مواجهتته بتتا شتتو های جریتتان نقتتدی عمویتتاتی،
سرمایهگذاریهای خود را انما دهد .همچنین هیرت ر ریسواناتا )3255( 52نشان دادند کته
حساسیت سرمایهگذاری به نوسانهای جریان نقدی عمویاتی در شرکتهای با منتابع نقتدی
عمویاتی پایین رجود ندارد.
با توجه به مبانی نظری موضوع که مطرح گردید ،هدل پورهش حاضتر ،تعیتین نقتش
نوستتانات جریانهتتای نقتتدی عمویتتاتی بتتر ستترمایهگذاری در شتترکتها بتتا توجتته بتته میتتزان
دسترسی آنها به منابع تأمین مالی خارجی است.
پیشینۀ پژوهش

الررکا 55ر همکاران ( )3259در پورهشی به بررسی ریشههای ارتبا بتین محتدردیت
مالی ر حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی پرداختهاند .نتایج این پورهش نشان میدهد
حساسیت مببت ر معنادار بین سرمایهگذاری ر منابع داخوی رجود دارد .همچنین بیانگر ایتن
مطوب است که تفارت در حساسیت سرمایهگذاری شرکتها بیشتر به دلیل معیارهای متورد
استفاده جهت تقسیمبندی نمونۀ مورد بررسی است .درابتز ر همکاران ( )3254در پورهشتی
به بررسی حساسیت جریانهای نقدی در بحرانهای مالی پرداختند .نتایج این پورهش نشتان
میدهتتد کتته شتترکتهای فاقتتد محتتدردیت متتالی ،مختتار ستترمایهای ختتود را بهصتتورت
یکنواخت با توجه بهشدت شرایط اقتصادی کاهش میدهند .درراقع بحران مالی ،شرکتها
را ممبور به تعوی مخار سرمایهای خود ر کوتاهتر کردن پررژههای سرمایهگذاری جاری
خود مینماید.
گواتا  53ر همکاران ( )3254در پورهشی به بررسی رابطۀ بتین منتابع نقتدی شترکت ر
محدردیتهای مالی پرداختند .نتایج پورهش آنها نشان داد شرکتها اقدا به ایماد مخار
سرمایهای با استفاده از منابع نقدی داخوتی مینماینتد .هنگامیکته شترکتها بتا محتدردیت
مالی خارجی مواجه میشوند به نگهداری منتابع نقتدی بیشتتر بتا کتاهش میتزان سترمایه در
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گردش غیر نقدی خود اقدا میکنند .ارکانر ر تیت )3252( 52در پورهشی به بررستی تتأثیر
نوسانهای جریان نقدی عمویاتی بر سرمایهگذاری شرکتها پرداختند .نتتایج ایتن پتورهش
نشتتان داد کتته ایتتن نوستتانها در شتترکتهای دارای محتتدردیت متتالی بهصتتورت منفتتی بتتر
ستتترمایهگذاری تتتتأثیر گذاشتتتته ر در شتتترکتهای فاقتتتد محتتتدردیت متتتالی تتتتأثیری بتتتر
سرمایهگذاری ندارد .نتایج این پورهش حاکی از کاهنتده بتودن نقتش رشتد مببتت جریتان
نقدی عمویاتی ر سطح نگهداشت رجه نقد ر فزاینده بودن نقتش رشتد منفتی جریتان نقتدی
عمویاتی بر حساسیت سرمایهگذاری است.
سدیدی ر سانیانی ( )5252با بررسی ارتبتا حساستیت سترمایهگذاری بته جریانهتای
نقدی با سطح مخار سرمایهای به این نتیمه رسیدند که حساسیت سرمایهگذاری به جریان
نقدی در سالهای با جریان نقدی باال ر بیش سترمایهگذار قتویتر از ستالهای بتا جریتان
نقدی پایین ر کم سرمایهگذار است .فررغی ر فرزادی ( )5252با بررسی رابطۀ جریانهای
نقدی مببت (منفی) ر تغییرات سطح نگهداشت رجه نقد شرکتها به این نتیمه رسیدند کته
شرکتهای دارای جریانهای نقدی مببت ،تغییرات منفی سطح نگهداشتت رجته نقتد ر از
سوی دیگر ،شرکتهای دارای جریانهای نقدی منفی ،تغییرات مببتی در سطح نگهداشت
رجه نقدشان دارند.

با توجه به اینکه در پورهشهتای داخوتی گذشتته بیشتتر بتر حساستیت سترمایهگذاری
نسبت به جریانهای نقدی عمویاتی ر همچنین نقتش منتابع نقتدی عمویتاتی شترکت بتر ایتن
رابطه تمرکز گردیده است ر تأثیر نوسانهای جریان نقدی مورد مطالعه قرار نگرفتته استت،
لذا ،تعیین نقش نوسانهای جریان نقدی بر میزان سرمایهگذاریهای شرکتها ،بتا توجته بته
محدردیت آنها در دسترسی به بازارهای تأمین مالی ضررری به نظر میرسد.
فرضیههای پژوهش

همانگونه که در مبانی نظتری تشتریح شتد ،شترکتهای دارای محتدردیت متالی در
مواجهه با نوسانهای جریان نقدی عمویاتی ،با توجه بته کتاهش تتوان پیشبینتی جریانهتای
آتی ،سرمایهگذاریهای خود را کتاهش میدهنتد .حتال ممکتن استت رفتتار شترکتها در
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خصوص نوسانهای با رشد مببت ر منفی متفارت باشد .لذا ،فرضیههای ارل ر در به شترح
ذیل تدرین گردیدهاند:
فرضتتیۀ ارل :در شتترکتهای دارای محتتدردیت متتالی ر دارای رشتتد مببتتت جریتتان نقتتدی
عمویتتاتی ،نوستتانهای جریتتان نقتتدی عمویتتاتی دررۀ قبتتل ،تتتأثیر مببتتت بتتر
سرمایهگذاری دارد.
فرضتتیۀ در  :در شتترکتهای دارای محتتدردیت متتالی ر دارای رشتتد منفتتی جریتتان نقتتدی
عمویتاتی ،نوستتانهای جریتتان نقتدی عمویتتاتی دررۀ قبتتل ،تتأثیر مببتتت منفتتی بتتر
سرمایهگذاری دارد.
در شرکتهای فاقد محدردیت مالی ،با توجه به تتوان تتأمین متالی ختارجی ر اتکتای
کمتتتر بتته جریانهتتای نقتتدی عمویتتاتی داخوتتی ،نوستتانهای جریتتان نقتتدی عمویتتاتی بتتر
سرمایهگذاریهای این شرکتها تأثیری نخواهد داشت .بر ایتن استاس فرضتیههای ستو ر
وهار به شرح ذیل تدرین گردیدهاند:
فرضیۀ سو  :در شرکتهای بدرن محتدردیت متالی ر دارای رشتد جریتان نقتدی عمویتاتی
مببت ،نوسانهای جریان نقتدی عمویتاتی دررۀ قبتل ،تتأثیری بتر سترمایهگذاری
ندارد.
فرضیۀ وهار  :در شرکتهای بدرن محدردیت مالی ر دارای رشد جریتان نقتدی عمویتاتی
منفی ،نوسانهای جریان نقتدی عمویتاتی دررۀ قبتل ،تتأثیری بتر سترمایهگذاری
ندارد.
روش پژوهش

این پورهش از لحاظ هدل کاربردی ر از لحاظ ماهیت توصتیفی -همبستتگی استت.
برای تمزیه ر تحویل دادهها ر آزمون فرضیهها ،بر اساس پورهش ارکانر ر تیت ( ،)3252بتا
استفاده از دادههای ترکیبی ر ررشهای رگرسیونی ونتد متغیتره عمتل شتده استت .قومترر
زمانی این پورهش سالهای  5219الی  5253را شامل متیشتود .در گتردآرری دادههتا از
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نر افزار رهاررد نوین ر بان

اطالعاتی سازمان بورس ر ارراق بهادار (کدال) استفاده شده

است.

در این پورهش به منظور نمونهگیری از ررش حذل سیستماتی

استفاده شتده استت،

لذا ،شرکتهایی که دارای ریوگیها ر شرایط زیر بودهاند ،بهعنوان نمونته آمتاری انتختاب
شدند:
 .5بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکت منتهی به  35اسفندماه باشد.

 .3جزء شرکتهای راسطهگری مالی (بان

ها ،سرمایهگذاریها ر لیزین

) نباشد.

 .2کویه دادههای موردنیاز پورهش برای شرکتهای موردبررسی موجود باشد.

 .4طی بازۀ زمانی پورهش دررۀ مالی خود را تغییر نداده باشند.
با توجته بته محتدردیتهای فتوق ،از بتین شترکتهای پذیرفتهشتده در بتورس ارراق
بهادار ،درممموع  535شرکت انتخاب شدند.
الگوهای پژوهش

الگوی رگرسیونی که برای آزمون فرضیههای ارل ر در پورهش استفاده شتده استت
به شرح رابطۀ  5است:
high

lnCAPXtoAsts i, t  β 0  β1CFVi, t 1  β 2CONSi, t β3CFRel i,
t 1

()5

high
high

 δ1(CFVi, t 1  CONSi, t )  δ 2 (CFVi, t 1  CFRel i,
t 1
high


 δ3 (CONSi, t  CFRel i,
)t 1)  γ1(CFVi, t 1  CONSi, t  CFRel i, t 1
 c1lnCAPXtoAsts i, t 1  c 2lnSG i, t  c3lnStoAsts i, t 1
 ε i, t

i,t

c 4lnOCFtoAst s

i,t

 c 4lnBtoM

کتته در آن؛  :CAPXtoAstsمختتار ستترمایهای؛  :CFVنوستتانهای جریتتان نقتتدی
عمویاتی؛  :CONSمحدردیت مالی؛  :CFRelجهت رشد جریان نقدی عمویتاتی؛  :SGرشتد
فررش؛  :StoAstsنسبت فررش به داراییها؛ BtoM

بازار سها ؛ ر  :OCFtoAstsنسبت جریان نقدی است.

نسبت ارزش دفتری سها بته ارزش

مجله دانش حسابداری /دورۀ هشتم /ش  /9بهار  /9816پیاپی 83/23

الگوی رگرسیونی که برای آزمون فرضیههای ستو ر وهتار پتورهش استتفاده شتده
است به شرح رابطۀ  3است:
high

lnCAPXtoAsts i, t  β 0  β1CFVi, t 1  β 2 UNCONSi, t β 3CFRel i, t 1
high
high

 δ1 (CFVi, t 1  UNCONSi, t )  δ 2 (CFVi, t 1  CFRel i, t 1

()3

high

 δ 3 (UNCONSi, t  CFRel i, t 1 )  γ1 (CFVi, t 1  UNCONSi, t

 CFRel i, t 1 )  c1lnCAPXtoAsts i, t 1  c 2 lnSG i, t  c3lnStoAsts i, t 1
 ε i, t

i, t

 c 4 lnOCFtoAst s

i, t

 c 4 lnBtoM

که در آن رابطۀ  5برای شترکتهای فاقتد محتدردیت متالی آزمتون میگتردد .متغیتر
 UNCONSدر این الگو جایگزین متغیر  CONSگردیتده ر نشتاندهندۀ شترکتهای فاقتد
محدردیت مالی است.
متغیرهای پژوهش

متغیرهتای متورد مطالعته در ایتن پتورهش شتامل متغیتر رابستته ،متغیرهتای مستتقل ر
متغیرهای کنترلی است که به شرح زیر اندازهگیری شدهاند:
متغیر وابسته

نسبت سرمایهگذاری به داراییها ( :)CAPXtoAstsاین متغیر از تقسیم خالص جریتان
نقد سرمایهگذاری به ارزش دفتتری کتل داراییهتا محاستبه شتده استت .در ایتن پتورهش،
ختتالص جریتتان نقتتد ستترمایهگذاری برابتتر استتت بتتا مختتار تحصتتیل ر تعمیتترات اساستتی
داراییهای ثابت که از بخش فعالیتهای سرمایهگذاری صورت جریان رجوه نقد استخرا
شده است.
متغیرهای مستقل

نوسانهای جریان نقدی عمویاتی ( :)CFVنوسانهای جریان نقدی عمویاتی بتر استاس
پورهش ارکانر ر تیت ( )3252بدین شترح بته دستت میآیتد :ابتتدا تتأثیر معیارهتای زمتان،
صنعت ر اندازۀ شرکت را بر رشد جریان نقدی عمویاتی طی رابطۀ  2بررسی کترده ر ستپ
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مقادیر باقیمانده بهدستآمده از این رابطه را در رابطۀ  4قرار داده ر نوسانهای جریان نقدی
عمویاتی ،محاسبه شده است .مقادیر بهدستآمده را به ترتیب از مقتدار زیتاد بته کتم مرتتب
نموده ر شرکتهایی که در ی

سو باالیی قرار بگیرند بهعنوان شرکت دارای نوستانهای

جریان نقدی عمویاتی طبقهبندیشده ر مقدار ی

بته ختود میگیترد .در غیتر ایتن صتورت

مقدار صفر به این متغیر اختصاص مییابد.
()2

CFG i, t  αi  Yearβ1  Indiβ2  SizeT ercilei, tβ3
 Year  Indiβ4  Year  SizeT ercileiβ5  εi,t

π ε
i, t
2

( )4

CFVi,t 

 :CFGنشاندهندۀ رشد جریان نقدی عمویاتی استت کته از تفتارت جریانهتای نقتدی
عمویاتی سال  tر  t-1به دست میآید .برای محاسبۀ جریان نقدی عمویاتی میتوان از قسمت
ارل صورت جریان رجوه نقد استفاده نمود.
 :Yearمتغیر ممازی برای سالهای مورد بررسی شرکت است .بدینصورت کته بترای
ر برای سایر سالها عدد صفر به این متغیر اختصاص مییابد.

سال مورد رسیدگی عدد ی

 :Indمتغیر ممتازی استت کته نشتاندهنده صتنعتی استت کته شترکت در آن مشتغول
فعالیت است .در این پورهش برای دستتهبندی صتنایع از طبقهبنتدی فامتا ر فترن )3224( 54
استفاده گردیده است .در این دستهبندی صنایع به  9دسته شامل کاالهای مصترفی ،صتنعتی،
تکنولوژی ،بهداشت ر درمان ر سایر صنایع تقسیم میشود.
 :Size Tercileمتغیر ممازی مربو بهاندازۀ شترکت استت .انتدازۀ شترکت از طریت
محاسبۀ لگاریتم داراییها بته دستت میآیتد .ایتن اعتداد بته ترتیتب مقتدار از کتم بته زیتاد
مرتبشده ر به  2قسمت مساری تقسیم میگردد .سپ
قسمتها مقادیر صفر ر ی

با استفاده از متغیر ممتازی ،بته ایتن

اختصاص مییابد.

محدردیت مالی ( :)CONSاگر شترکت بتهعنوان یت
عنوان گردد ،این متغیر عدد ی

شترکت بتا محتدردیت متالی

ر در غیر این صورت عدد صفر به خود میگیرد .تفکیت
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شرکتها به در گرره با محدردیت مالی ر بدرن محدردیت مالی با استفاده از شتاخص SA

طی پورهش هدال

ر پیرس )3252( 59انما میشود .نحوۀ محاسبۀ این شاخص در رابطتۀ

 9شرح داده شده است .گررهی از شرکتها که در ی

سو باالی این لیست قرار بگیرنتد،

بهعنوان شرکتهای با محدردیت مالی در نظر گرفته میشوند.
SAIndex i,t  0.737 FirmSizei,t  0.043 (FirmSizei,t )2

()9

 0.040 FirmSizei,t

 :Firm Ageنشاندهندۀ مدتزمانی است که اطالعتات شترکت در ستازمان بتورس ر
ارراق بهادار تهران قابویت دسترسی دارد.
 :Firm Sizeاین متغیر نشاندهندۀ اندازۀ شرکت است کته از طریت محاستبۀ لگتاریتم
کل داراییها به دست میآید.
عد محدردیت تأمین مالی ( :)UNCONSبا توجه به توضیحات ارائهشتده در قستمت
قبل ،این متغیر برای شرکتهایی که در ی

سو پایینی لیست مذکور قرار بگیرنتد بتهعنوان

شرکتهای فاقد محدردیت تتأمین متالی در نظتر گرفتته میشتوند .لتذا ،ایتن متغیتر جهتت
شرکتهای فاقد محدردیت مالی ،عدد ی

ر برای ستایر شترکتها ،عتدد صتفر بته ختود

میگیرد.
جهت رشد جریان نقدی عمویاتی ( :)CFRelاین متغیر نشاندهندۀ رشد جریتان نقتدی
عمویاتی است که در صورت مببت بودن رشد جریان نقدی عمویتاتی ،عتدد یت

ر در غیتر

این صتورت صتفر در نظتر گرفتته میشتود .جهتت محاستبۀ ایتن متغیتر از رابطتۀ  4استتفاده
میگردد .اگر

εi ,t  0

بود ،این متغیر عدد ی

ر در غیر این صتورت عتدد صتفر بته ختود

میگیرد.
متغیرهای کنترلی

رشد فررش ( :)SGلگاریتم طبیعی رشد فررشهای شرکت که از تفارت فتررش ستال
 tاز  t-1به دست میآید.
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نسبت فررش به کل داراییها ( :)StoAstsاین نسبت از تقسیم فررشهتای شترکت بته
کل داراییهای شرکت در همان سال به دست میآید.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سها ( :)BtoMاین نستبت از تقستیم ارزش دفتتری
سها شرکت به ارزش بازار سها همان شرکت به دست میآید.
نسبت جریان نقدی عمویاتی بته کتل دارایتیهتا ( :)OCFtoAstsایتن نستبت از تقستیم
جریانهتتای نقتتدی عمویتتاتی شتترکت بتته کتتل داراییهتتای آن شتترکت بتته دستتت میآیتتد.
جریانهای نقدی عمویاتی از صورت جریان رجوه نقد شرکت استخرا گردیده است.
یافتههای پژوهش

جدرل شمارۀ  5آمار توصتیفی متغیرهتا را نشتان میدهتد .بتر ایتن استاس ،میانتۀ متغیتر
لگاریتم مخار سرمایهای به داراییها ( )LnCPXtoAstsبرابر با  2/2245است ر بیانگر این
است که نیمی از دادهها کمتر از این مقتدار ر نیمتی دیگتر ،بیشتتر از مقتدار مزبتور هستتند.
مقدار میانگین برای متغیر رشد جریان نقدی عمویاتی ( )CFGبرابر با  2/2117است که نشان
میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند.
با توجه به اینکه در این پورهش از دادههای ترکیبی استفاده شده است ،لذا ابتتدا بترای
تعیین نوع دادههای ترکیبی از آزمون  Fلیمر استفاده شده استت .بتا توجته بته نتتایج حاصتل
جهت هر در الگوی مورد استفاده ر کوو

تر بودن سطح معناداری آمارۀ آزمتون متذکور

از  ،%9دادههای مورد استفاده برای هردر الگو از نوع تابوویی است .ستپ
حاصل از آزمون هاسمن مشخص گردید با توجه به کوو

بتر استاس نتتایج

تر بودن سطح معناداری آمتارۀ

آزمون مذکور از  ،%9کویه الگوهای مورد استفاده در ایتن پتورهش بته ررش اثترات ثابتت
برآررد شده است.
بررسی فروض کالسیک رگرسیون

با توجه به استفاده از دادههای ترکیبی در این پورهش برای بترآررد الگوهتا ر آزمتون
فرضیهها ،لذا در مورد از مفررضات الگوی کالسی

رگرسیون ،یکی ناهمستانی راریتان

ر دیگری عد خود همبستگی اجزای خطا موضوعیت پیدا میکند .برای بررستی ناهمستانی
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راریان هتتا از آزمتتون بتتررش -پاگتتان استتتفاده گردیتتده استتت کتته نتتتایج ،حتتاکی از عتتد
ناهمسانی راریان ها بوده است .لذا ،بتهمنظور رفتع ایتن مشتکل ،از ررش حتداقل مربعتات
تعمتیم یافتته ( )GLSبترای بترآررد الگوهتا استتفاده شتده استت .بترای بررستی عتد ختتود
همبستتتگی از آمتتارۀ درربتتین راتستتون استتتفاده گردیتتده کتته نتتتایج آن در بختتش یافتتتههای
پورهش ارائه میگردد.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرها

متغیر

میانگین

میانه

حداکبر

حداقل

لگاریتم مخار سرمایهای به داراییها

2/225

2/224

2/332

2/224

رشد جریان نقدی عمویاتی

2/211

2/253

9/995

-2/445

لگاریتم رشد فررش

2/292

2/529

2/594

-5/232

لگاریتم فررش به داراییها

-2/159

2/353

2/513

-59/314

لگاریتم ارزش دفتری به بازار

-54/95

-54/951

-54/422

-59/299

لگاریتم جریان نقدی عمویاتی دارایی

3/515

3/249

9/445

-5/959

نتایج آزمون فرضیهها

آزمون فرضیۀ ارل :اگر در الگوی شتمارۀ  ،5شترکتهای دارای محتدردیت متالی بتا
رشد مببت جریان نقدی عمویاتی ر فاقد نوستانهای متدار جریتان نقتدی عمویتاتی در نظتر
گرفته شود  E  β0  β2  β3  δ3ر اگتر شترکتهای دارای محتدردیت متالی بتا رشتد
مببتتتتتت ر نوستتتتتانهای متتتتتدار جریتتتتتان نقتتتتتدی عمویتتتتتاتی منظتتتتتور گتتتتتردد
 F  β0  β1  β2  β3  δ1  δ2  δ3  γ1خواهد بود .لذا ،برای رد نشتدن فرضتیۀ ارل
باید اختالل  F  E  β1  δ1  δ2  γ1در سطح اطمینان مورد نظر ،در اینما  ،%59منفتی
باشد.
آزمون فرضیۀ در  :فرضتیۀ در پتورهش بدینصتورت بیتان شتد کته در شترکتهای
دارای محدردیت مالی ر دارای رشد منفی جریان نقدی عمویاتی ،نوسانهای جریتان نقتدی
عمویاتی دررۀ قبل تأثیر منفی بر سرمایهگذاری دارد .اگر در الگوی شتمارۀ  ،5شترکتهای
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دارای محدردیت مالی با رشد منفی جریان نقدی عمویاتی ر فاقد نوسانهای متدار جریتان
نقدی عمویاتی در نظر گرفته شود  E  β0  β2ر اگتر در حالتت در شترکتهای دارای
محتتتدردیت متتتالی ر نوستتتانهای متتتدار جریتتتان نقتتتدی عمویتتتاتی منظتتتور گتتتردد
 F  β0  β1  β 2  δ1خواهتتد بتتود .لتتذا ،بتترای رد نشتتدن فرضتتیۀ در بایتتد اختتتالل
 F  E  β1  δ1در سطح اطمینان  %59منفی باشد.
جدول شمارۀ  .2نتایج حاصل از برآورد الگوی  - 1روش اثرات ثابت

متغیر

ضریب
متغیر

آمارۀ t

سطح
معناداری

β0

2/2491

9/2935

2/2222

high
CFVi,t 1

-2/2221

-2/9451

2/9592

CONSi,t

CFReli,
t 1

-2/2233

-5/5579

2/3254

2/2221

2/1151

2/2715

high
CFVi,t 1  CONSi,t

-2/2235

-5/9271

2/5349

high

CFVi,t 1  CFReli,
t 1

-2/2252

-2/9243

2/9395


CONSi,t  CFReli,
t 1

-2/2232

-2/5172

2/2325

high

CFVi,t 1  CONSi,t  CFReli,
t 1

2/2224

5/2252

2/2525

lnCAPXtoAstsi,t 1

2/2277

4/7355

2/2222

lnSGi,t

-2/2251

-3/5492

2/2232

lnStoAstsi,t

2/2295

3/9793

2/2279

lnBtoMi,t

2/2255

3/3559

2/2397

lnOCFtoAstsi,t 1

2/2235

5/9344

2/5371

ضریب تعیین

2/9775

درربین راتسون

5/7552

آمارۀ  Fفیشر (سطح معناداری)
ضریب تعیین تعدیلشده

55/4521
()2/2222
2/9577
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با توجه به اینکه آمارۀ درربین راتسون در محدرده مماز ر بتین  5/9تتا  3/9قترار دارد،
لذا ،الگوی برآرردی از بابت خود همبستگی بین اجزای خطا مشکوی ندارد.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون والد الگوی رگرسیونی شمارۀ 1

فرضیه
فرضیۀ ارل

فرضیۀ H0

آمارۀ آزمون t

سطح معناداری

β1  δ1  δ2  γ1  0

-5/399291

2/25419

β1  δ1  δ2  γ1  0

-5/399291

2/15959

-3/255279

2/22129

β1  δ1  0

فرضیۀ در

نتایج جدرل شمارۀ  2نشان میدهد که از بابت فرضتیۀ ارل ،بتا توجته بته اینکته ستطح
معنادار برابر با  2/15959بوده ر بزرگتر از  2/29است ،فرض صفر رد نمیگردد .بنتابراین،
افزایش سترمایهگذاری در اثتر رشتد مببتت جریانهتای نقتدی عمویتاتی پذیرفتته نمیشتود.
همچنین اثر منفی رشد مببت جریان نقدی طب سطح معناداری که برابر بتا  2/25419استت،
در سطح خطای  9درصد ،قابلقبول نیست.
در خصوص فرضیۀ در با توجه به اینکه ستطح معنتاداری برابتر بتا  2/2212بتوده ر از
 2/29کوو

تر است ،فرض صفر رد میشود .لذا ،فرضیۀ در در ستطح خطتای  9درصتد

پذیرفته میشود.
آزمون فرضیۀ سو  :فرضیۀ سو پورهش بدینصورت بیان شد که در شرکتهای فاقد
محتدردیت متتالی ر دارای رشتتد مببتتت جریتتان نقتتدی عمویتتاتی ،نوستتانهای جریتتان نقتتدی
عمویاتی دررۀ قبل تأثیری بر سرمایهگذاری ندارد .اگر در الگوی شمارۀ  3شرکتهای فاقتد
محدردیت مالی با رشد مببت جریان نقدی عمویاتی ر فاقد نوسانهای متدار جریتان نقتدی
عمویاتی در نظر گرفته شود  E  β0  β2  β3  δ3ر اگر در حالت در شرکتهای فاقد
محدردیت مالی با رشد مببتت جریتان نقتدی عمویتاتی ر نوستانهای متدار جریتان نقتدی
عمویاتی منظور گردد  F  β0  β1  β3  δ1  δ2  δ3  γ1خواهتد بتود .لتذا ،بترای رد
نشدن فرضیۀ سو باید اختالل  F  E  β1  δ1  δ2  γ1در ستطح اطمینتان  ،%59صتفر
باشد.
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جدول شمارۀ  .4نتایج حاصل از برآورد الگوی  -2روش اثرات ثابت

متغیر

ضریب
متغیر

آمارۀ t

سطح
معناداری

β0

2/2495

3/4923

2/2545

high
CFVi,t 1

-2/2253

-2/1173

2/2793

UCONSi,t 1

-2/2234

-2/5972

2/2221

-2/2225

-2/7172

2/4259

high
CFVi,t 1  UNCONSi,t 1
high

CFVi,t 1  CFReli,t 1

UNCONSi,t 1  CFReli,t 1

-2/2235

-2/4492

2/9999

2/2257

2/5757

2/2259

2/2235

5/5257

2/3915

high

CFVi,t 1  UNCONSi,t  CFReli,t 1

-2/2229

-2/9512

2/9249

lnCAPXtoAstsi,t 1

2/2212

2/1273

2/2225

lnSGi,t

-2/2255

-2/2559

2/2239

lnStoAstsi,t

2/2292

2/2314

2/2435

lnBtoMi,t

2/2253

5/2245

2/2599

lnOCFtoAstsi,t 1

2/2235

2/3299

2/2399

ضریب تعیین

2/9999

درربین راتسون

5/7129


CFReli,t 1

آمارۀ  Fفیشر (سطح معناداری)
ضریب تعیین تعدیلشده

52/1715
()2/2222
2/9293

آزمون فرضیۀ وهار  :فرضیۀ وهار پورهش بدینصورت بیان شد که در شترکتهای
فاقد محدردیت مالی ر دارای رشد منفی جریان نقدی عمویاتی ،نوستانهتای جریتان نقتدی
عمویاتی دررۀ قبل تأثیری بر سرمایهگذاری ندارد .اگر در الگوی شمارۀ  3شرکتهای فاقتد
محدردیت مالی با رشد منفی جریان نقدی عمویاتی ر فاقد نوسانهای متدار جریتان نقتدی
عمویاتی در نظر گرفته شود  E  β0  β2ر اگر در حالت در شرکتهای فاقد محدردیت
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متالی ر نوستانهای متدار جریتان نقتدی عمویتاتی منظتور گتتردد F  β0  β1  β 2  δ1

خواهد بود .لذا ،برای رد نشدن فرضیۀ در با فرض منفی بودن رشد جریان نقتدی عمویتاتی
باید اختالل  F  E  β1  δ1در سطح اطمینان  ،%59صفر باشد.
با توجه به اینکه آمارۀ درربین راتسون در محدرده مماز ر بتین  5/9تتا  3/9قترار دارد،
لذا الگوی برآرردی از بابت خود همبستگی بین اجزای خطای مشکوی ندارد.
جدول شمارۀ  .9نتایج آزمون والد الگوی رگرسیونی شمارۀ 2

فرضیه
فرضیۀ سو
فرضیۀ وهار

فرضیۀ H0

آمارۀ آزمون t

سطح معناداری

β1  δ1  δ 2  γ1  0

-2/529552

2/2997

β1  δ1  0

-2/745592

2/4912

نتایج جدرل شمارۀ  9نشان میدهد که در هر در حالت ،سطح معناداری کووت

تر از

 2/29است ،لذا فرض صفر مبنی بر صفر بودن جمع ضرایب مورد نظر ،رد نمیشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

هتتدل از پتتورهش حاضتتر بررستتی اثتتر نوستتانهای جریتتان نقتتدی عمویتتاتی بتتر
سرمایهگذاری ،با در نظر گرفتن محدردیت تأمین مالی ختارجی استت .بتا توجته بته تمایتل
شرکتها به اجرای پررژههای سودآرر ،منابع متورد استتفاده بترای انمتا سترمایهگذاریها
اهمیت بسیاری دارد .از طرفی شرکتهای دارای محدردیت مالی ،در دسترسی به بازارهای
تأمین مالی خارجی با مشکل مواجه بوده ر لذا اتکای بیشتری بته جریانهتای نقتدی داخوتی
خواهند داشت .بنابراین ،تغییرات جریانهای نقدی داخوی میتواند بر میتزان سترمایهگذاری
شرکتها تأثیرگذار باشد .بر اساس نتایج حاصل از فرضیههای ارل ر در مشتخص گردیتد
که نوسانهای جریان نقدی عمویاتی باعث کاهش سرمایهگذاری شترکتها میگتردد .ایتن
اثر کاهنده از بابت نوسانات با رشد منفی جریانهتای نقتدی عمویتاتی بیشتتر از نوستانات بتا
رشد مببت است .با توجه به اینکه شترکتها در مواجهته بتا رشتد منفتی جریانهتای نقتدی
عمویاتی ،بتا خطتر احتمتالی کمبتود نقتدینگی در آینتده رربترر خواهنتد شتد ،لتذا کتاهش
سرمایهگذاری در این حالت نسبت به کاهش در اثر رشد مببت منطقی است.
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شرکتهایی که در دسترسی به منابع مالی خار از سازمان با مشکل مواجه نیستتند ،از
طری تأمین مالی خارجی میتوانند با نوسانات جریانهای نقتدی داخوتی ر همچنتین اثترات
این نوسانات بر تصمیمگیریهای مربو به سرمایهگذاریها مقابوه کنند .ایتن شترکتها بتا
توجه به اتکای کمتر به جریانهای نقدی داخوی ،تأثیرات کمتری از آنها خواهنتد گرفتت ر
تأمین منابع مالی مورد نیاز پررژههای سرمایهگذاری ختود را از جریانهتای نقتدی ختارجی
انما میدهند .بر این اساس ،نتایج حاصل از آزمون فرضیههای سو ر وهار نشان میدهد
که نوسانهای جریان نقدی عمویاتی در شرکتهایی که مشکل تأمین مالی خارجی ندارنتد،
بر سرمایهگذاری تأثیری ندارد .همچنین نتایج در خصوص اثر رشد مببت ر منفتی نوستانات
جریان نقدی عمویاتی مشابه بوده است .نتتایج ایتن پتورهش بتهجز فرضتیۀ ارل ،بتا پتورهش
ارکانر ر تیت ( )3252مطابقت داشت.
بر اساس نتایج آزمون فرضیههای این پتورهش نوستانهای جریتان نقتدی عمویتاتی بتر
سرمایهگذاری در شرکتهای فاقد محدردیت مالی تتأثیری نتدارد .لتذا ،پیشتنهاد میگتردد
شرکتهای دارای محدردیت مالی با افتزایش تتوان ختود در خصتوص تتأمین منتابع متالی
بیشتر ،با کاهش سرمایهگذاری ناشی از نوسانهای جریان نقتدی عمویتاتی مقابوته نمتوده تتا
فرصتهای سرمایهگذاری را از دست ندهنتد ر نهایتتاً تتوان رقتابتی ختود را حفت نماینتد.
همونین شرکتها میتوانند با ذخیرۀ بخشی از منتابع نقتدی ختود بتر استاس بودجتۀ نقتدی
مصوب ،منابع الز جهت انما پررژههای سرمایهگذاری را ایماد نموده تا در صورت بررز
هرگونه نوسان در جریانهای داخوی ر یا مواجهه با مشکالت مربو به تأمین مالی خارجی،
سودآرری شرکت تحت تأثیر قرار نگیرد .از طرفی میتتوان بتا اجترای پررژههتا بهصتورت
مشارکتی با شرکتهای دارای منابع نقتدی ،از تتأثیر نوستانهای جریتان نقتدی شترکت بتر
سرمایهگذاریها کاسته شود.
در این پورهش برای سنمش نوسانهای جریان نقدی عمویاتی از الگوی ارکانر ر تیت
( )3252استفادهشده است .ازآنماییکه پورهشتگران مختوتف ،الگوهتای گونتاگونی بترای
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 پیشتنهاد میشتود پورهشتگران،اندازهگیری نوسانهای جریان نقدی عمویاتی ارائه نمودهاند
.در مطالعات آتی از این الگوها استفاده نمایند
همچنین محدردیتهایی که باید در تعمیمیافتههای پورهش حاضر به آنها توجه نمود
:به شرح زیر است

 از بابتت تتور تعتدیل نگردیتده، دادههای استخرا شده از صورتهای متالی شترکتها.5
 ممکتن استت نتتایج متفتارتی از نتتایج، در صورت تعدیل اطالعتات متذکور، لذا.است
.فعوی حاصل شود
صتنعت متورد بررستی قترار

 دادههای مورد استتفاده در پتورهش حاضتر بتدرن تفکیت.3

 در صورت بررسی اثر نوسان جریان نقدی عمویاتی بتر سترمایهگذاری در، لذا.گرفتهاند
. ممکن است نتایج متفارتی حاصل شود،صنایع مختوف
یادداشتها
1. Denis and Sibilkov
3. Biddle and Hilary
5. Frigo and Graziano
7. Kato
9. Almeida
11. La Rocca
13. O’Connor and Tate
15. Hadlock and Pierce

2. Jing
4. Drobetz
6. Degryse and Jong
8. Boyle and Guthrie
10. Hirth and Viswanatha
12. Gautam
14. Fama and French
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